
VEDTEKTER 
 

Foreningen NORSK VILLFISK 
- Samarbeidsorgan for salgslagene 

 
§ 1. 
Norsk Villfisk er sammensatt av representanter fra følgende fiskesalgslag: 
  

Norges Råfisklag 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag 
Vest-Norges Fiskesalslag 
Fiskehav 
Norges Sildesalgslag 

 
§ 2. 
Hvert salgslag oppnevner inntil 2 representanter til Norsk Villfisk. 
 
§ 3. 
Norsk Villfisk er et forum for felles drøftelse av spørsmål av økonomisk og 
omsetningsmessig betydning for fiskesalgslagene. 
 
§ 4. 
Norsk Villfisk kan foreslå overfor de deltakende salgslag at det kan oppnevnes 
mindre utvalg til å ta seg av spesielle saker. For disse utvalg foreslås det samtidig 
retningslinjer/vedtekter for deres arbeidsområde. 
 
§ 5. 
Hvert lags representasjon i de foreslåtte utvalg skal stå i forhold til de enkelte lags 
interesser i de saker vedkommende utvalg skal ta seg av. Oppnevnelsen skjer i 
samsvar med innstilling fra de salgslag som skal være representert i utvalget. 
 
§ 6. 
Hvert salgslag har en stemme. 
 
Alle uttalelser avgis med alminnelig flertall av de stemmeberettigede. 
 
§ 7. 
Norsk Villfisk kan avgi rådgivende uttalelse overfor salgslagene om saker som har 
interesse for 2 eller flere av deltakende salgslag. 
 
Uttalelser rettet til utenforstående organisasjoner eller offentlige myndigheter kan 
bare avgis på vegne av de lag som i Norsk Villfisk har stemt for uttalelsen.  
 
Norsk Villfisk kan ikke gripe inn i de deltakende salgslags suverenitet. 
 
Beslutninger tatt i Norsk Villfisk er ikke bindende for det enkelte salgslag med mindre 
at beslutningen er godkjent av det enkelte salgslag. 
 
  



§ 8. 
Norsk Villfisk avholder ordinært 2 møter i året i tiden mai/juni og oktober/november. 
Lederen kan ellers sammenkalle til ekstraordinære møte når forholdene gjør dette 
ønskelig eller når ett av salgslagene forlanger det. 
 
§ 9. 
Saker som salgslagene ønsker behandlet av Norsk Villfisk bør være lederen i hende 
senest 1 måned før møtet avholdes. 
 
§ 10.  
Regnskapet for Norsk Villfisk avsluttes pr. 30. september i hvert kalenderår, og 
forelegges høstmøtet til godkjennelse. 
 
§ 11.  
Valg av leder og nestleder skjer på høstmøtet. Oppnevnelsen av representanter til 
de utvalg som blir nedsatt i henhold til § 4 skjer på høstmøtet. Funksjonstiden for 
samtlige er ett år. 
 
Det salgslag som innehar lederen har sekretariatsansvar. Utgifter forbundet med 
sekretariatet godgjøres normalt tilsvarende årsavgiften. 
 
§ 12.  
De utgifter som påløper for Norsk Villfisk og andre nedsatte utvalg som ikke tilføres 
egne midler, dekkes av en kontingent fra de deltakende salgslag. Kontingentens 
størrelse fastsettes for hvert år på høstmøtet.  
 
Reisegodtgjørelse for møter i utvalg bestemmes på høstmøtene. 
 
Hvert salgslag dekker selv reiseutgiftene for sine representanter i Norsk Villfisks 
møter. De utvalg som tilføres egne midler dekker sine egne møteutgifter etter 
samme regulativ som blir vedtatt for Norsk Villfisk. 
 
§ 13.  
Utmeldelse av Norsk Villfisk kan skje regnet fra 1. september etter minst 1 års 
forutgående varsel til fungerende leder. 
 
§ 14. 
Endringer av vedtektene kan foretas på Norsk Villfisks høstmøte. Vedtektsendringer 
må være enstemmige. 
 
 
Foreningen NORSK VILLFISK er en videreføring av Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd etter navnebytte 16. november 2017. 
 
Vedtekter sist endret 7. november 2019. 

 
 


